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Od stycznia bie¿¹cego roku, moc¹ uchwa³y Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2008 roku, 
Muzeum Ma³ego Miasta w Bie¿uniu sta³o siê Oddzia³em 
Muzeum wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
13 lutego – Galeria Domu Kultury w Sierpcu otrzyma³a imiê 
sierpeckiego artysty malarza Stefana Tamowskiego. Uro-
czystoœæ po³¹czona by³a z wystaw¹ obrazów oraz spotka-
niem z rodzin¹ tego niezapomnianego artysty.
18 lutego - w sierpeckim Liceum Ogólnokszta³c¹cym odby³y 
siê targi edukacyjne, podczas których uczniowie szko³y mieli 
mo¿liwoœæ zapoznania siê z ofertami szkó³ wy¿szych, które 
pomog¹ im w doborze wy¿szej uczelni.
19 lutego - wybór Sportowca Roku 2008 Miasta Sierpca. 
Organizatorem plebiscytu by³ Urz¹d Miejski. Wieloosobowa 
kapitu³a pod przewodnictwem Zastêpcy Burmistrza Zbignie-
wa Leszczyñskiego, tytu³ Sportowca roku 2008, przyzna³a 
Magdalenie Ciemieckiej zg³oszonej przez Klub Rowerowy 
Dynamo. Trenerem Roku zosta³ Artur Balcerowski nomino-
wany przez Klub Sportowy Taekyon. Sportowcem m³odzie-
¿owym zosta³ Mariusz Mirzejewski z KS Taekyon. 
21 lutego – program Pierwszy Telewizji Polskiej wyemitowa³ 
program kulinarny „Kuchnia z Okras¹” nagrany w sierpeckim 
Skansenie oraz w karczmie „Pohulanka”.
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23 lutego – mieszkaniec Sierpca, Pan Henryk Krzysik, œwiê-
towa³ swe setne urodziny. W uroczystoœciach wziê³a udzia³ 
rodzina Jubilata oraz przedstawiciele w³adz miejskich.
1 marca - po szeœcioletniej przerwie, ukaza³ siê pierwszy 
numer „Sierpeckich Rozmaitoœci”. W czasopiœmie znalaz³y 
siê artyku³y o bogatej tematyce historyczno-literackiej obej-
muj¹ce swym zasiêgiem miasto, powiat sierpecki oraz inne 
miejscowoœci. Redaktorem naczelnym „Sierpeckich Roz-
maitoœci” zosta³ Ryszard Suty.
8 marca - w Domu Kultury odby³ siê koncert w wykonaniu 
rosyjskiego poety, pieœniarza i kompozytora Leonia Volodko. 
Zaprezentowane podczas specjalnego koncertu pieœni 
W³odzimierza Wysockiegio i Bu³ata Okud¿awy dedykowane 
by³y Kobietom, w dniu ich œwiêta.
13 marca – sierpecki fotograf Jacek Karwowski zaprezento-
wa³ sw¹ pierwsz¹ autorsk¹ wystawê fotograficzn¹ „Wielki – 
ma³y œwiat owadów”. Ekspozycja zorganizowana w Domu 
Kultury prezentowa³a makrofotografie owadów i pajêczaków.
25 marca – ukaza³ siê pierwszy numer „Kuriera Sierpeckie-
go”. Kurier to nowy tygodnik o tematyce lokalnej. Redak-
torem naczelnym czasopisma jest Szymon Wyrostek.
28 marca – by³ Dniem Otwartym w Urzêdzie Skarbowym. 
Sierpeccy podatnicy mogli uzyskaæ informacje dotycz¹ce 
rozliczania dochodów oraz zapoznaæ siê z prac¹ Urzêdu.
Marzec – Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska znalaz³a siê w 
gronie producentów wyró¿nionych przez Samorz¹d Woje-
wództwa Mazowieckiego w konkursie „O Laur Marsza³ka”. 
Wyró¿nienie to Spó³dzielnia otrzyma³a za produkcjê sera 
królewskiego.
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Podziêkowanie
Wiadomoœæ o zamiarze nadania galerii Domu Kultury w Sierpcu 

imienia naszego drogiego Dziadka – Stefana Tamowskiego, by³a dla nas 
ogromn¹ niespodziank¹. Wszak to ju¿ prawie 30 lat od chwili gdy 
odszed³.

Minê³o pokolenie i okazuje siê ¿e pamiêæ o Nim jest wci¹¿ ¿ywa w 
mieœcie gdzie spêdzi³ prawie ca³e ¿ycie. Tworz¹c i ucz¹c m³odzie¿ 
postrzegania œwiata w kategoriach barwy, plamy i kreski. Równie¿ dla 
nas - rodziny - Dziadek Stefan by³ wyj¹tkow¹, niezapomniana osob¹, a 
dom w Sierpcu przy ul. Dworcowej miejscem magicznym z zawsze 
rozstawionym sztalugami, paletami ró¿nobarwnych farb, z unosz¹cym 
siê w powietrzu zapachem terpentyny i werniksu.

Tam, jako ma³y ch³opiec przygl¹da³em siê, jak na p³ótnie i papie-
rze utrwalane by³y kolorowe bukiety z przydomowego ogrodu, jak 
powstawa³y rysunki piórkiem, czy portrety. Prace Dziadka Stefana do 
dziœ zdobi¹ wnêtrza wielu domów w ca³ej Polsce o innych pozosta³a 
dokumentacja fotograficzna z wystaw. Maj¹c okazjê zapoznaæ siê z 
dzia³alnoœci¹ obecnie prowadzon¹ przez sierpecki Dom Kultury jesteœmy pod ich ogromnym wra¿eniem. 
Ró¿norodnoœæ i wysoki poziom prowadzonych zajêæ artystycznych i edukacyjnych pozwala s¹dziæ, ¿e o Waszych 
wychowankach jeszcze us³yszymy. 

Pragniemy tu serdecznie podziêkowaæ pani dyrektor Domu Kultury Ewie Wysockiej, oraz pani Bo¿enie 
Nowak za tak mi³¹ dla nas inicjatywê upamiêtnienia imienia naszego Dziadka Stefana Tamowskiego. ¯yczymy 
wielu sukcesów Waszej zas³u¿onej dla miasta i regionu placówce.
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